Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 17 APRIL 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur Gezinsdienst
ter afsluiting van het winterwerk
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Pianist
: Ben Lankhaar
Aanvangslied : OTH 178: 1, 2 en 3
Schriftlezing : Psalm 92
Thema
: “FF nix(en)?!”
M.m.v. Gospelkoor ‘We Believe’ uit BovenHardinxveld o.l.v. Marcel van der Poel

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters te Almkerk
Organiste
: Henk van Engelen
Aanvangslied : Psalm 26:1,2,3
Schriftlezing : Hebr.13
Tekst
: Hebr.13:20-24a

Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto
: Teus Smits  441445
Kindernevendienst voor alleen de onderbouw. Thema: ‘Jezus, het brood dat leven geeft’
Agenda:
Bijbelleesrooster
17-apr Psalm 96, 18-apr Jesaja 41:17-29, 19-apr Jesaja 42:1-13, 20-apr Jesaja 42:14-25,
21-apr Jesaja 43:1-13, 22-apr Jesaja 43:14-28, 23-apr Jesaja 44:1-8, 24-apr Psalm 149.

Dinsdag 19 april
12:00
Samen aan tafel
20:00
Bijbelkring Ontmoetingen bij Ad en Heidi Kant (Wilgenhof 18)
Donderdag 20 april
13:00 - 15:30 Handwerkgroep in de Maaszaal van onze kerk
Zondag 24 april
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jolanda en Jennie
Middenbouw : Joëlle en Rianne
Bovenbouw : Carolien
Kindercrèche : Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen en Maartje van Helden
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten
: 1ste plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Meeleven
Mevr. D.J.G. van Wijk– Lobregt (Koekoek 6) ligt in het Beatrix ziekenhuis Gorinchem
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Annie van Vugt- Kant, Kruisstraat 12, 4284 EB is vrijdag 9 april geopereerd en heeft een
nieuwe knie. Ze ligt daarvoor in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en hoopt na enkele dagen
weer thuis te mogen komen.
Zuster Joke Klerkx- Navis, Maasdijk 9, 4284 VA wordt a.s. woensdag opgenomen voor een
heupoperatie in het ziekenhuis in Oosterhout.
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet als bemoediging naar Mevr. J. Zwakhals- Geerts (Mr. J.N.
Scholtenplein 24 4284 EK)

1

Jarig
D.V. 23 april hoopt dhr. J.C. Westerlaken (Kruisstraat 21) zijn 86 verjaardag te gedenken, en op 25
april hoopt mevr. G. van Oudheusden-van Haaften (Zesmorgen 16) 90 jaar te worden en Mevr. J.
Baks de Fijter (Ballegooijenhof 12) 83 jaar te worden. We feliciteren alle jarigen van harte met hun
verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Samen aan tafel 19 april voor alleenstaanden.
D.V. 19 april is het weer zo ver, een drukke bedoening in de keuken en zalen van de Herv. Kerk
aan de Maasdijk. Daar is het kookteam weer ijverig in de weer met de potten en de pannen, en zijn
de tafels weer gezellig gedekt. En ook in andere keukens in het dorp wordt gewerkt. Netty en Hetty
, fijn dat jullie je keuken beschikbaar stellen !!
We hopen onze vaste gasten weer te begroeten, maar ook nieuwkomers zijn welkom natuurlijk.
Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur , mocht u verhindert zijn dan graag even een
belletje naar: Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458
Thema avond “Oefenen in verlangen”
Op D.V. 20 april a.s. hopen we als gezamenlijke kerken een thema avond te organiseren met als
spreker Drs. Els van Dijk. Zij is directeur van de EH in Amersfoort en werkt daar met jongeren.
Het thema is de titel van een door haar geschreven boek. Zij zegt daarover:
“Augustinus stelde dat heel het leven een oefening in verlangen is. Daarmee duidt hij uiteraard op
het verlangen naar God zelf. Als ons leven niet in het teken staat van het verlangen naar Hem,
zullen we ook niet groeien in geloof en genade. Dit verlangen heeft te maken met het gestalte
geven aan het leven op deze aarde en het tot stand brengen van de verbinding tussen generaties.
Naast het gezinnen en de school is zeker de kerkelijke gemeente een belangrijke oefenplaats in
verlangen. Daar kunnen volwassenen realiseren wat Augustinus zegt: Wat je in anderen wilt
ontsteken, moet in jezelf branden”.
De avond is inspirerend voor alle gemeenteleden die het belangrijk vinden het evangelie over te
dragen op de volgende generatie.
De avond word gehouden in het ‘t Dijkhuis in Giessen en de aanvang is 20.00 uur
Solid Friends
Aankomende vrijdag en zaterdag (22 en 23 april) is het zo ver: het Solid Friends slotweekend. We
gaan dan een gezellig weekend met elkaar hebben ter afsluiting van het afgelopen seizoen.
Sportiviteit, Bijbelstudie, opdrachten, spellen, teambuilding, ontbijt zijn een aantal ingrediënten van
dit weekend. Ook gaan we een nachtje 'slapen' in 't Dijkhuis. Vrijdag word je om 20:00 uur bij 't
Dijkhuis verwacht met slaapspullen, zwemspullen, zaklamp, oude kleding, een opgeladen telefoon
en oplader. De kosten voor het slotweekend zijn € 12,-. Je hebt nog tot 19 april om je op te geven
via Whatsapp of Facebook. See you soon! Greetz van de leiding
MET SPOED GEZOCHT!!
Dit seizoen moet de Solid Friends helaas afscheid nemen van drie leden van de leiding. Hierdoor
wordt het leidingteam te klein om Solid Friends in huidige vorm te blijven draaien. Daarom zijn wij
met spoed opzoek naar nieuwe leiding. Is dit iets voor jou of heb je vragen? Stuur dan een mailtje
naar: eline.e@live.nl, contact via Facebook of spreek ons aan. Hopelijk spreken we jou snel!
Corstiaan, Eline, Gert-jan, Jonathan, Lydia, Mirjam, Stefan en Susanne.
Voedselbank.
Wie wil op vrijdag 6 mei een uurtje in de Zalmpassage staan om een foldertje uit te delen aan
klanten en vragen of zij een product willen kopen voor de Voedselbank Sleeuwijk. Hoe meer
vrijwilligers des te korter hoeft u te staan. Momenteel zijn we met 5 personen.
Wie geeft zich op? Bij: Hillie van Breugel tel: 442458 of hillievanbreugel@kpnmail.nl
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Jongerenreis naar Israël
Een aantal weken geleden ontdekten we een gezamenlijk verlangen om eens met een groep
jongeren af te reizen naar Israël, het land van de Bijbel dat nog steeds een bijzondere plaats heeft
bij onze God. Inmiddels is dit verlangen omgezet in een wezenlijk plan en zullen we, zo God het
wil, in 2017 (26 april – 8 mei) deze reis gaan maken. Heel graag willen we jou uitnodigen om dit
met ons te beleven! De reis is een hele mooie kans om de Bijbelse steden en plekken eens in het
echt te zien en de Bijbel zo tot leven te laten komen. Door met elkaar op te trekken en ons geloof
te delen, hopen we daarnaast ook een mooie en bijzondere tijd met elkaar te hebben.
Wil jij mee of wil je gewoon wat meer weten? Dan ben je op 22 april om 20:00u van harte welkom
in de Grote Zaal van de Gereformeerde Kerk in Andel. Tijdens deze informatiebijeenkomst
vertellen we je heel graag meer over de reis. We hopen jou te zien: de koffie en thee staan om
19:45u klaar!
Corline Kraaij, Dieke van Tilborg, Michel de Cloe, Toine Schouten, Ingrid den Dekker en Arian
Schouten
Moederdag
8 mei is het weer moederdag, de dag waarop alle moeders in het zonnetje worden gezet.
Om te beginnen met een heerlijk ontbijtje! Want dat hebben ze natuurlijk wel verdiend.
Wij willen jullie helpen je moeder te verwennen. Bestel bij ons een moederdag verrassing
ontbijtpakket voor maar €7,50 en wij bezorgen het ontbijtpakket bij jullie thuis op 7 mei.
Dat kan via facebook (Alien Groenenberg), per mail aliengroenenberg@hotmail.com of telefonisch
(0183-443956)
Komende zomer gaan we als groep van 12 personen naar Reghin (Roemenië) voor een
werkvakantie. We gaan daar helpen met bouwen, opknappen van huisjes e.d. en met kinderwerk
voor de zigeuners. Dit doen we in samenwerking met stichting Phoneo.
De winst van deze moederdag ontbijtpakketten is bestemd voor de benodigde materialen tijdens
onze werkvakantie.
Niet alleen jullie moeders zullen dus blij zijn, maar ook de zigeunerbevolking in Reghin!
Het moederdag ontbijtpakket kan besteld worden tot uiterlijk 1 mei 2016. Uit praktische
overwegingen, alleen in Giessen, Rijswijk en Andel. Er wordt bezorgd op 7 mei van 9-10 uur en
van 11:30-12:30 uur. Mocht dit een probleem zijn, dan kan het in overleg ook opgehaald worden
(ook als je niet in de genoemde plaatsen woont).
Alvast bedankt!
Leen, Lydia, Sjanie, Pascal, Joop, Anneke, Martin, Jonathan, Tabitha, Matthew, Thom en Alien

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 17.00 uur ingeleverd te worden.
Bij voorkeur per e-mail of op papier bij: Riekske Kant, riekskekant@gmail.com Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
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